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Iznācis žurnāla “LOGS” jaunais numurs 
(2015. gada janvāris/februāris)
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) žurnāla “LOGS” 
jaunākajā numurā lasiet par šādām tēmām:

LPS priekšsēdis •	 Andris Jaunsleinis vērtē aizva-
dīto un šo gadu un ievadrakstā uzsver, ka pār-
palikuma princips pašvaldību budžetiem nav 
pieņemams.
LPS svarīgākās norises īsumā.•	

Briselē darbu uzsākusi jaunā Latvijas delegācija •	

Eiropas Savienības (ES) Reģionu komitejā, kurā 
mūsu valsti turpmākajos gados pārstāvēs septiņi 
locekļi un tikpat aizvietotāju: Inga Bērziņa (Kul-
dīgas novads), Ligita Gintere (Jaunpils novads), 
Aleksandrs Lielmežs (Mālpils novads), Leonīds 
Salcevičs (Jēkabpils), Dainis Turlais (Rīga), Jānis 
Vītoliņš (Ventspils) un Andris Jaunsleinis. Viņus 
aizvietos Gunārs Ansiņš (Liepāja), Jānis Baiks 
(Valmiera), Gints Kaminskis (Auces novads), 
Sergejs Maksimovs (Viļakas novads), Aivars Ok-
manis (Rundāles novads), Olga Veidiņa (Rīga) 
un Hardijs Vents (Pārgaujas novads). Žurnālā 
delegācijas pārstāvji pauž viedokli par dažādiem 
ES politiskajā dienaskārtībā aktuāliem jautāju-
miem, būtiskākajiem secinājumiem no darbības 
delegācijā iepriekšējos piecos gados, kā arī iece-
rēm jaunajā mandāta laikā.

Latvijā ar projektu “Lietpratīga pārvaldība un •	

Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” iz-
veidoti četri pašvaldību sadarbības tīkli, no ku-
riem trīs sīkāk iedalīti apakštīklos. Publikācija: 
“Pašvaldību sadarbības tīkli darbībā”.
Rubrikā “Izpilddirektoru asociācijā” sniegts at-•	

skats uz divām Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas sanāksmēm abpus gadumijai – 
5. decembra sanāksmi Jūrmalā un 7. janvāra 
sanāksmi Rīgā, kas bija veltīta vienam no vis-
svarīgākajiem vietējās varas normālas darbības 
priekšnoteikumiem – finansēm – un tuvāko gadu 
ekonomikas tendencēm, ko ieskicēja AS “Swed-
bank” galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks.
Žurnāla rubrikā “Apsveicam!” šoreiz daudz sumi-•	

nājumus pelnījušo – Kuldīgas pašvaldība pieda-
līsies Eiropas Padomes Ainavu balvas konkursā; 
pirmā “Latvijas e-indeksa” mērījumos vislabākie 
rezultāti Valmierai un Dobeles un Strenču nova-
dam; 24. janvārī Lielvārdē atzīmēti Nīderlandes 
fonda “KNHM” līdzfinansētā projektu konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli” labākie projekti; desmit 
gadu jubileju nosvinējis Latvijas Lauku forums, 
un jau piekto reizi noteikts “dižprojekts”; svēt-
ku noskaņā suminātas lauku sievietes Latvijas 
Lauku sieviešu apvienības rīkotajā konferencē 
“Radošums lauku sievietes dzīvē”; jaunas “no 
pelniem atdzimušās” un galvenā laureāte Inese 
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Kunakova no Riebiņu novada Eiropas Parlamen-
ta deputātes Sandras Kalnietes iedibinātās bal-
vas “Atdzimt no pelniem” pasniegšanas cere-
monijā; kā arī jaunieši, kas rullē, – Izglītības un 
zinātnes ministrijas balvas “Darbs ar jaunatni 
2014” ieguvēji.
Intervijā žurnālam “Logs” vides aizsardzības un •	

reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards 
apgalvo, ka spiediena no augšas nebūs!
Saglabājot tradīciju, “Loga” lasītājiem tiek pie-•	

dāvāta pašvaldību 2014. gada “bilance”.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas izbraukuma sēde

Jelgavā pagājušajā nedēļā aizvadīta LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas sēde, un LPS iz-
saka pateicību Jelgavas domes priekšsēdētāja viet-
niekam Jurijam Strodam par lielisko prezentāciju, 
diskusijas rosināšanu un iepazīstināšanu ar Jelga-
vas vēsturi, siltumapgādes uzņēmuma SIA “Fortum 
Jelgava” valdes priekšsēdētājai Guntai Cimdiņai, 
kura detalizēti pastāstīja par centralizētās siltumap-
gādes uzņēmumu lielisko sadarbību ar pašvaldību, 

siltuma ražošanu un piegādi jelgavniekiem, Zemga-
les reģiona kompetenču attīstības centra direktorei 
Sarmītei Vīksnai par sēdes dalībnieku uzņemšanu.

LPS uzskata, ka Jelgavas pilsētas domes pieredze 
energoefektivitātes jautājumu risināšanā un piere-
dze “Pilsētu mēru pakta” aktivitātēs ir ļoti svarīga: 
virzoties kopā ar citām iesaistītajām pilsētām uz ES 
kopīgiem mērķiem, veiksmīgi sasniegt konkrētos 
Latvijas energoefektivitātes mērķus.

Plašāk par sēdi lasiet: http://www.lps.lv/ 
?task=view&article_id=4513/; par sēdē nolemto 
var uzzināt sēdes protokolā Infolapas 1. pielikumā.

J. Strods un G. Cimdiņa

ŠONeDēļ uN TuRPMāK

Izglītības un kultūras komitejas sēde

17. februārī plkst. 13.00 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē, notiks LPS Izglītības un kul-
tūras komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par pieaugušo izglītības pārvaldību, esošo situā-
ciju un turpmāko stratēģiju (ziņo: projekta “Nacio-
nālie  koordinatori  Eiropas  programmas  īstenoša-
nai pieaugušo izglītības jomā” vadītāja Silvija Kār-
kliņa).
2. Par Valsts valodas centra un sabiedrības sadar-
bību (ziņo:  Valsts  valodas  centra  direktors  Māris 
Baltiņš).
3. Par tautiešu politikas radītiem riskiem izglītībā 
(ziņo: Drošības policijas pārstāvis Miks Bricis).
4. Par finansējumu no valsts budžeta mūzi-

kas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai 
2015. gadā.

LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba 
diskusija “Biznesa inkubācijas iespējas un 
perspektīvas pašvaldībās”

LPS aicija uz diskusiju “Biznesa inkubācijas iespējas 
un perspektīvas pašvaldībās”, kas notiks 25. febru-
ārī plkst. 14.00 LPS ēkā Rīgā, M. Pils ielā 1.

Ekonomikas ministrija no atlikušā 2007.–2013. gada 
plānošanas perioda finansējuma ir izsludinājusi 
jaunu iepirkumu, kas paredz, ka katrā plānošanas 
reģionā būs pieejami 5 miljoni eiro. Šis finansējums 
palīdz pastāvēt reģionāliem biznesa inkubatoriem 

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4513/
http://www.lps.lv/?task=view&article_id=4513/
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4521&document_id=4521


līdz 2015. gada beigām, kamēr netiek uzsākta 
2014.–2020. gada plānošanas perioda biznesa in-
kubatoru aktivitāte.

Biznesa inkubatori, inovāciju un kompetenču centri 
ir dažas no atbalsta formām, kas palīdz biznesa uz-
sācējiem. Izvērtējot 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda aktivitātes, ir redzams, ka nepieciešama 
inovatīva pieeja, un jāapzinās, ka pašvaldību loma 
šajās aktivitātēs ir būtiska.

Lai inkubatori turpinātu darbu, jo EM izsludinātais 
jaunais iepirkums prasa laiku, pašvaldības finansē 
telpu nomu un sniedz palīdzību atsevišķu sasāpē-
jušu jautājumu risināšanā savā teritorijā strādājo-
šiem inkubatoriem.

LPS diskusijā “Biznesa inkubācijas iespējas un per-
spektīvas pašvaldībās” piedalīsies šādi eksperti:
1. Ogres biznesa un inovāciju centra izveides pa-

matojums un iegūtā pieredze, uģis Amons, 

Ogres biznesa un inovāciju centra vadītājs;

2. biznesa inkubatora izveides nepieciešamība Alo-
jā, Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsē-
dētājs;

3. biznesa inkubācijas veicināšana pašvaldībās. 
Latvijas Studentu biznesa inkubatoru iniciatīvas 
pieredzes stāsts, Iveta Cīrule, RISEBA Radošā 
biznesa inkubatora vadītāja;

4. atziņas par atbalsta instrumentu biznesa uzsā-
cējiem – biznesa inkubatoru attīstības iespējām, 
Raimonds Aleksejenko, LIAA Programmu vadī-
bas nodaļas vadītājs.

Šī diskusija notiks ar video tiešraidi internetā. Tas 
nozīmē, ka dalībnieki, kuriem nav iespējas ierasties 
uz diskusiju klātienē, varēs vērot tās norisi inter-
netā, piedalīties diskusijās un uzdot jautājumus. 
Diskusijas tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

INfORMāCIJA NO LPS PāRSTāVNIeCīBAS BRISeLē

Kalniņa-Lukaševica Reģionu komitejā 
uzsver pašvaldību lomu eiropas attīstībā

12. februārī Briselē Ārlietu ministrijas parlamentā-
rā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, uzrunājot 
ES Reģionu komitejas (RK) plenārsēdes dalībniekus, 
uzsvēra, ka pilnībā jāizmanto katras pašvaldības vai 
reģiona potenciāls, kas sniegtu ieguldījumu izaug-
smei un ekonomikas stiprināšanai, kā arī sociālajai 
un teritoriālajai kohēzijai Eiropā.

Iepazīstinot RK pārstāvjus ar Latvijas prezidentūras 
darba programmu, Kalniņa-Lukaševica arī aicināja 

novērtēt pašvaldību lomu un izpratni par iedzīvo-
tāju problēmām. “Mums šobrīd vairāk nekā jebkad 
jāstrādā, lai princips “Domā globāli, rīkojies lokāli” 
kļūtu par realitāti mūsu pašvaldībām un reģioniem. 
Tikai ar stiprām pašvaldībām Eiropa var attīstīties,” 
uzsvēra parlamentārā sekretāre. 

Izklāstot Latvijas prezidentūras prioritātes, Kalni-
ņa-Lukaševica iepazīstināja pašvaldību pārstāvjus 
arī ar aktualitātēm Eiropas Investīciju plāna jeb 
tā sauktā Junkera investīciju plāna ieviešanā, kura 
mērķis ir ES ekonomiskās izaugsmes stiprināšana 
un bezdarba samazināšana. Parlamentārā sekretā-
re norādīja, ka Stratēģisko investīciju fonds ir viena 
no prezidentūras galvenajām prioritātēm. “Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds ir pirmais elements Ei-
ropas Komisijas 315 miljardu eiro vērtajā investīci-
ju plānā. Vēl divi elementi ir investīciju projektu plā-
nojuma izveide un investīcijām labvēlīgāka tiesiskā 
regulējuma  izstrāde.  Īpaši  svarīgi,  lai  koplēmumu 
pieņēmēji pēc iespējas raitāk sadarbotos un iekļau-
tos Eiropadomes noteiktajos stingrajos termiņos,” 
norādīja Kalniņa-Lukaševica.

Atbildes runā Eiropas Liberāļu un demokrātu alian-
ses (ALDE) politiskās grupas vārdā Latvijas delegāci-
jas vadītājs Andris Jaunsleinis, runājot par Eiropas 

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


Investīciju plānu, uzsvēra vietējo un reģionālo paš-
valdību lomu, ņemot vērā pašvaldību intereses. 
Tāpat Jaunsleinis aicināja Latviju kā prezidentvalsti 
ar Padomes starpniecību veicināt dalībvalstīs struk-
turālās reformas, kas ir vienīgais veids, kā sasniegt 
Eiropas Investīciju plāna mērķus. “Šajās  reformās 
būtu  jāietver birokrātijas  sloga samazināšana. Tā-
pat  dalībvalstīm  nebūtu  jāizmanto  kā  aizbildinā-
jums  direktīvu  transponēšana,  lai  pārskatītu  tos 
valstu tiesību aktus, kas neattiecas tieši uz Kopienas 
tiesību aktiem. Tas var ievērojami ietekmēt vietējās 
un reģionālās pašvaldības, kā arī uzņēmumus un ie-
dzīvotājus, vienlaikus nepalīdzot veidot inovatīviem 
uzņēmumiem pievilcīgu vidi,” norādīja Jaunsleinis.

Eiropas Investīciju plāna ieviešanu savā uzrunā ak-
centēja arī otras lielākās RK politiskās grupas Eiro-

pas Tautas partijas pārstāvis Lietuvas delegācijas 
vadītājs Arnolds Abramavičus, kurš runu izvēlējās 
teikt latviešu valodā. Abramavičus aicināja veidot 
sadarbību starp kohēzijas politiku un Eiropas Inves-
tīciju plānu, lai iedzīvotājiem būtu vēl viens spēcīgs 
iemesls uzticēties Eiropas Savienībai. Tāpat Eiropas 
Tautas partijas politiskā grupa atzinīgi novērtēja 
Latvijas prezidentūras mērķi nostiprināt mazo un 
vidējo pilsētu lomu kā daļu no ES Pilsētvides attīstī-
bas darbakārtības.

Latvijas delegācijai Reģionu komitejā 
nozīmīgi politiskie amati

11.–12. februārī Briselē notika ES Reģionu komite-
jas jaunā piecu gadu pilnvaru termiņa pirmā ple-
nārsesija, kurā Latvijas delegācija piedalījās jaunajā 
sastāvā. 

Plenārsesijā Reģionu komitejas pārstāvji apstip-
rināja Latvijas delegācijas pārstāvjiem nozīmīgus 
politiskos amatus. Turpmākos divus ar pusi gadus 
Dainis Turlais, Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs, būs Reģionu komitejas svarīgākās, Terito-
riālās kohēzijas politikas komisijas (COTER), 2. vi-
cepriekšsēdētājs, kā arī darbosies Turcijas darba 
grupā. Savukārt Latvijas delegācijas vadītājs LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis pārstāvēs Latvi-
jas delegāciju Reģionu komitejas Birojā un turpi-
nās darboties Austrumu partnerības valstu un ES 



valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferencē 
(CORLEAP), kurā strādājis jau kopš 2012. gada.

Reģionu komiteja ir 28 ES dalībvalstu vietējo un re-
ģionālo pašvaldību pārstāvju asambleja, kurā dar-
bojas 350 locekļu un to aizstājēju. Tās uzdevums ir 
iesaistīt  vietējās  un  reģionālās  pašvaldības  un  to 
pārstāvētās  kopienas  ES  lēmumu  pieņemšanā  un 

informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiro-
pas Parlamentam un Padomei jākonsultējas ar Re-
ģionu komiteju par tām politikas  jomām, kas skar 
reģionus un vietējās pašvaldības. Reģionu komiteja 
var vērsties ES Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai 
ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots 
subsidiaritātes princips vai  ignorētas reģionālo un 
vietējo pašvaldību pilnvaras.

PROJeKTI, KONKuRSI, SeMINāRI, fINANSēJuMS, PASāKuMI

eiropas Komisija izsludina eS Kohēzijas 
politikas izvērtējumu konkursu
No 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Eiropas 
Komisija (EK) aicina pieteikt ES Kohēzijas politikas 
izvērtējumus konkursā, kuram noslēdzoties, labāko 
izvērtējumu autoriem būs iespēja izstrādātos iz-
vērtējumus un priekšlikumus prezentēt 2016. gada 
konferencē “ES Kohēzijas politikas efektivitāte”.

Konkursā darbus var pieteikt divās kategorijās – jau 
īstenotie izvērtējumi (A kategorija) un plānoto iz-
vērtējumu priekšlikumi (B kategorija). Lai pieteiktos 
konkursa A kategorijā, galvenais priekšnoteikums ir 
izvērtējuma realizācija līdz 2015. gada 31. decem-
brim jeb konkursa pieteikumu iesniegšanas termi-
ņam. Izvērtējumu var veikt gan organizācija, gan 
privātpersona, bet svarīgi, ka izvērtējuma mērķis 

ir Kohēzijas politikas efektivitātes novērtēšana, kas 
var būt dažādās jomās, piemēram, uzņēmējdarbī-
bas atbalsts, infrastruktūras attīstība, nodarbinātī-
ba, sociālā iekļaušana un citas.

Konkursa B kategorijā var pieteikt tādus izvērtēju-
mus, kuri vēl nav uzsākti, bet ir izstrādāts izvērtē-
juma priekšlikums. Arī šajā kategorijā izvērtējumu 
mērķim jābūt Kohēzijas politikas efektivitātes no-
vērtēšanai. Īpaši aicinām pieteikt tādus izvērtēju-
mu priekšlikumus, kuros plānots pielietot inovatīvu 
metodoloģiju. Priekšlikumus var iesniegt gan jau-
nie zinātnieki un doktorantūras studenti, gan pro-
fesionāļi. 

Pilnu ziņu skatīt ES fondu mājaslapā: http://www.
esfondi.lv/events.php?&action=event&category=4
5&eid=1864.

Konkurss “ārpusskolas pasākumu 
programma. Vasaras nometnes Latvijas un 
diasporas bērniem”
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu pro-

jektu konkursu programmā “Ārpusskolas pasākumu 
programma. Vasaras nometnes Latvijas un diaspo-
ras bērniem”, ko finansē no Sabiedrības integrāci-
jas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas 
līdzekļiem. Plašāk: http://ej.uz/sifkonkurss/.

Latvijā pirmo reizi 
notiks Pasaules latviešu 
jaunatnes seminārs 
“2 x 2”

Latvijā pirmo reizi norisināsies 

Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “2 x 2” – “Rat-
niekos” no 9. līdz 17. jūlijam, www.ratnieki.lv.
Vēlamies uzrunāt visus latviešu jauniešus, kuri dzī-
vo Latvijā un ārpus Latvijas, un aicināt uz kopīgu sa-
nākšanu Latvijā, lai piedalītos interesantās lekcijās 
un projektos ar kompetentiem lektoriem, iepazītu 

http://www.esfondi.lv/events.php?&action=event&category=45&eid=1864
http://www.esfondi.lv/events.php?&action=event&category=45&eid=1864
http://www.esfondi.lv/events.php?&action=event&category=45&eid=1864
http://ej.uz/sifkonkurss/
http://www.ratnieki.lv


citus jauniešus, dziedātu un izdejotu latviešu dzies-
mas un, galvenais, kopīgi baudītu savu latviskumu.

Latvijā dzīvojošiem latviešiem ir iespēja saņemt sti-

pendiju 50% apmērā, piesakoties līdz 1. martam.

Plašāka informācija: http://www.2x2pasaule.
com/.

Konference “Klientu servisa un 
pārdošanas vadītāju diena”

Jau pavisam drīz notiks nozīmīgākais klientu ap-
kalpošanas jomas pasākums Latvijā – konference 
“Klientu servisa un pārdošanas vadītāju diena”. Šo-
gad konference notiks 26. februārī viesnīcā “Islan-
de” Ķīpsalas ielā 20 Rīgā.

Jūs uzzināsiet, kā rīkoties krīzes situācijās un atri-
sināt vienu no aktuālākajām klientu apkalpošanas 
problēmām – augstu personāla mainību. Iemācī-
sieties efektīvi sazināties un atbalstīt klientus so-
ciālajos tīklos. Uzzināsiet arī to, kā stratēģiski izvei-
dot apkalpošanu un pārdošanu kā vienotu sistēmu, 
kurā iesaistīts viss uzņēmums.

Plašāka informācija par programmu: http://ej.uz/
ebzr/.

NOVADu uN PILSēTu VēSTIS

Rīgā šāgada prioritātes: pagalmu, ielu un 
mācību iestāžu remonti, labiekārtošana 
un algu palielinājums auklītēm

Rīgas pašvaldības 2015. gada budžets paredz turpi-
nāt iekšpagalmu sakārtošanas programmu, Salu tilta 
un pilsētas ielu remontus, remontdarbus skolās, pil-
sētas parku atjaunošanas un izgāztuvju rekultivāci-
jas projektus un rindu samazināšanu bērnudārzos.

Minimālās darba algas paaugstināšanai līdz 360 
eiro tiks novirzīti 2,4 miljoni. Lai nodrošinātu tais-
nīgāku darba samaksu, Rīgas pašvaldībā palielinās 
atalgojumu līdz 390 eiro arī pedagogu palīgiem 
(auklītēm), kā arī lietvedēm, pavāriem, saimniecis-
kajiem darbiniekiem un citām kategorijām. Zemāk 
atalgoto darbinieku darba samaksas palielināšana 
ir lielākā budžeta izdevumu pieauguma pozīcija 
2015. gadā. Rīgas pašvaldība pēc savas iniciatīvas 

nodrošina, ka atalgojums no pašvaldības budžeta 
finansēto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem dar-
biniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, 
sporta un interešu izglītības iestādēs un bērnu mū-
zikas un mākslas skolās ir lielāks par normatīvajos 
aktos noteikto minimālo likmi, un kopējie izdevumi 
šiem mērķiem pārsniedz 11,5 miljonus eiro. Paš-
valdība 2015. gadā valsts budžeta vietā apmaksās 
988 pedagogu likmes skolu atbalsta personālam 
(logopēdi, sociālie pedagogi, bibliotekāri, psiholo-
gi) un 220 likmes sporta skolās. Budžetā ir paredzē-
ti arī līdzekļi pabalstiem 71,10 eiro apmērā pedago-
giem, uzsākot jauno mācību gadu.

Lai būtiski samazinātu rindas pirmsskolas izglītības 
iestādēs, 2015. gadā no pašvaldības budžeta pare-
dzēts līdzfinansējums 7,7 miljonu eiro apmērā, jo 
programmā iesaistīto bērnu skaits pastāvīgi palieli-
nās, sasniedzot jau 4800.

Atklāta jauna interneta vietne grausti.riga.lv

Jaunā tīmekļa vietne www.grausti.riga.lv veidota 
kā interaktīva tīmekļa vietne, kuras mērķis ir in-
formēt sabiedrību par Rīgas pilsētā esošām vidi 

degradējošām būvēm un to sakārtošanu, sniegt 
sabiedrībai iespēju informēt Rīgas domes Īpašuma 
departamentu par jaunām, kā arī balsot par primā-
ri sakārtojamām vai nojaucamām vidi degradējo-
šām būvēm.

http://www.2x2pasaule.com/
http://www.2x2pasaule.com/
http://ej.uz/ebzr/
http://ej.uz/ebzr/
http://www.grausti.riga.lv
http://www.grausti.riga.lv


Interaktīvajā kartē objekti grupēti trīs kategorijās: 
“vidi degradējoši objekti” – objekti, kam tiek pie-
mērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa 
likme (3%); “uzraugāmi objekti” – objekti, kas tiek 
uzturēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām; kā arī 
“izvērtējami objekti” – objekti ar vidi degradējo-
šām pazīmēm, kurus plānots izskatīt Vidi degradē-
jošu būvju komisijā.

Iznākusi kandavnieka grāmata par kuršu 
ķoniņiem

Zvaigznes dienā Kandavas novada muzejā notika 
vēstures zinātņu maģistra Agra Dzeņa monogrā-
fijas “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā. 
Septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pie-
redze” atvēršanas svētki.

Grāmatas prezentācijā Agris Dzenis atklāja, ka tas 
bijis 14 gadus ilgs darbs. Grāmatas titullapā ierak-
stīti vārdi – “veltīts no alkatības, naida un muļķības 
daudz cietušajiem Latvijas ļaudīm, cerot, ka lietde-
rīgi  izmantota vēsturiskā pieredze darīs  viņu dzīvi 
labāku”. (Agra Dzeņa grāmata 069)

Talsu novadā iekārtota ambulance un 
pabeigti remontdarbi Stendes pirmsskolas 
izglītības iestādē
Talsu novada pašvaldība un Balgales pagasta pār-
valde radusi kopīgu risinājumu, lai vietējiem iedzī-
votājiem nodrošinātu medicīnisko pakalpojumu 
ne pārtrauktību, – tagad ārste Evija Sporāne vietē-
jos iedzīvotājus pieņem ambulancei atbilstošās tel-
pās Balgales pagasta pārvaldes ēkā.

Ieguldot nedaudz vairāk par 11 000 eiro, ambulan-
ce iekārtota atbilstoši prasībām, telpas pieejamas 
arī cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālajām spē-
jām. Telpu rekonstrukciju un pielāgošanu ambulan-
ces vajadzībām veikusi SIA “Stats”.

Balgales pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis 
uzsver, ka jūtas gandarīts par rasto risinājumu, jo 
pienācīga medicīniskā aprūpe ir viena no lauku te-
ritoriju prioritātēm.

Talsu novada pašvaldība pagājušā gada 30. jūnijā 
noslēdza līgumu ar VARAM un SIA “Vides investīciju 
fonds” par projekta “Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PII “Saulīte” 
ēkā Nākotnes ielā 3 Stendē” īstenošanu. Projektā 
tika apgūts finansējums 109 751 eiro apmērā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 109 751,29 eiro, 
tajā skaitā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
izmaksas – 75 999,99 eiro, pašvaldības finansē-
jums – 33 751,30 eiro.



Ventspilī durvis vērusi “Jūras vārtu” Jaunā 
zāle

13. februārī durvis vērusi teātra nama “Jūras vār-
ti” Jaunā zāle, kas turpmāk būs vieta dažādām kul-
tūras norisēm ārpus ierastā – vietējo un ārvalstu 
mūziķu koncertiem, teātra un dejas izrādēm, kino 
un citiem pasākumiem. Atklāšanas pasākumā kon-
certus sniedza instrumentāli elektroniskās mūzikas 
kvartets “Kasetes”, kā arī vakara galvenais viesis – 
mūziķis “Dream Koala” no Berlīnes. Teātra nama 
“Jūras vārti” Jaunā zāle atrodas teātra nama “Jūras 
vārti” ēkā Karlīnes ielā 40.

Ventspils novada pašvaldība 
arhitektoniskajā izpētē iesaista studentus
Ventspils novada pašvaldība uzsākusi sadarbību 
ar Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem un 
studentiem, lai vienotos par nestandarta risināju-
miem divu pašvaldībai piederošu objektu atjauno-
šanā – tirgus laukums Ugālē un viensēta “Bitnieki” 
Tārgalē, ko pašvaldība iegādājās, izmantojot pirm-
pirkuma tiesības.

Tiekoties ar RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultātes 3. kursa studentiem un dekānu Uģi Bra-
tuškinu, Ventspils novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Māris Dadzis un Būvvaldes vadītāja Dig-
na Gerule rosinājuši jauniešus iekļaut šos objek-
tus kursa darbu izstrādē, un studentiem šis piedā-
vājums paticis. Viņi ne tikai izrādījuši interesi par 
tirgu un viensētu, bet arī uzdevuši jautājumus par 
Ugāles un Tārgales vēsturi, interesantajiem dabas 

objektiem un ievērojamajiem cilvēkiem.

17. februārī Ventspils novadā ieradīsies 45 RTU 
studenti, tostarp ārvalstu, lai apskatītu objektus 
klātienē. Daļa jauniešu dosies uz Tārgali, daļa ap-
meklēs Ugāli, bet konkrētā ideja tiks izstrādāta ma-
zākās grupiņās – pa diviem trim cilvēkiem. Tādējādi 
tiks iegūti vismaz 16 priekšlikumi, kurus nākotnē, 
iespējams, varēs izmantot tehnisko projektu izstrā-
dē.

Ventspils novada pašvaldībai jau ir pieredze sadar-
bībā ar studentiem. RTU studenti piedāvājuši risi-
nājumus estrādes izbūvei Jūrkalnes Ugunspļavā, 
Ventspils Augstskolas studenti iesaistījušies aptau-
jā par Popes estrādes izmantošanas iespējām un 
kultūras mārketinga aktivitātēm, bet Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes studenti turpina pētīju-
mus par ūdens līmeņa paaugstināšanās iemesliem 
Usmas ezerā.

Parakstīts līgums par Kuldīgas vecā 
rātsnama restaurācijas uzsākšanu

3. februārī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa parakstīja līgumu ar SIA “Ostas celt-
nieks” par restaurācijas darbu uzsākšanu Kuldīgas 
vecajā rātsnamā. Paredzēts, ka būvdarbi ilgs līdz 
nākamā gada februārim.

Pēc pašvaldības pasūtījuma ēkas tehnisko projektu 

izstrādājusi SIA “Wonderfull”. Atjaunošanas darbi 
paredzēti ne tikai kā ēkas saglabāšanas pasākums, 
bet arī kā sabiedrības izglītošana. Lai apmeklētā-
jiem būtu iespējams iepazīt tradicionālu 19. gad-
simta sākuma koka ēku būvniecības tradīciju, tiks 
atjaunots viens no diviem vēsturiskajiem manteļ-
skursteņiem, ierīkojot arī nelielu pavarda vietu sa-
viesīgu pasākumu rīkošanai.

Ēkas restaurācijas gaitā atjaunos nozīmīgākās 



telpas, piemēram, maģistrāta zāli, atsegs koka siju 
griestus, saglabās vēsturiskās un pēc 1973. gada 
projekta izgatavotās detaļas, kas ir labā tehniskā 
stāvoklī. Darbos izmantos tradicionālās metodes 
un materiālus. Tāpat iecerēts veikt vecā rātsnama 
fasādes restaurāciju un atjaunot vēsturisko ēkas 
krāsojumu. Balstoties uz izpēti, vēsturiskajā atra-
šanās vietā atgriezīsies kāpnes, kā arī likvidēs pa-
domju laikā ierīkotās plašās kāpņu telpas, tādējādi 
paplašinot izmantojamo telpu platību amatnieku 
darbnīcu vajadzībām. Ņemot vērā nepieciešamī-
bu paplašināt amatnieku darbnīcas un nodrošināt 
tajās pietiekamu gaismu, 2. stāva pažobelēs atsegs 
un jumtā uz Alekšupītes pusi izveidos Kuldīgai rak-
sturīgās, jau esošajām analogas logu izbūves.

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu pašvaldī-
ba bija iesniegusi Kultūras ministrijas rīkotajā Eiro-
pas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 

2009.–2014. gada perioda programmas “Kultūras 
un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunoša-
na” grantu shēmā “Kultūras mantojuma saglabā-
šana”. Projektam pieejamais EEZ līdzfinansējums ir 
250 000 eiro, pārējās izmaksas pēc izsludinātā būv-
niecības darbu iepirkuma segs pašvaldība.

Pāvilostas osta strauji attīstās

Pāvilostas ostas mērķis ir kļūt par vienu no labā-
kajām mazajām ostām Baltijas jūrā – drošu, klusu, 
draudzīgu, sakārtotu, ar labi attīstītu infrastruktūru 
un plašu pakalpojumu klāstu.

2014. gadā nodota ekspluatācijā zivju atvēsinātavas 
pirmā kārta piekrastes zvejniekiem. Ēkā atrodas le-
dus ģenerators, zivju uzglabāšanas telpas, ģērbtu-
ves, atpūtas telpa, tualete. Inventāra un peldlīdzek-
ļu drošībai ostas teritorija aprīkota ar novērošanas 
videokamerām (divas no tām publiski pieejamas 
ostas mājaslapā www.pavilostaport.lv, sadaļā Web 
kameras). Pērn divkārt paplašināta zvejas piestāt-
ne, lai būtu vairāk vietas zvejas rīku novietošanai 
un autotransporta kustībai. Izbūvēta celtņa platfor-
ma, kas dod iespēju izcelt krastā piekrastes zvejas 
kuģus tieši no piestātnes. Iegādāts pašiem savs, 
jauns, Ukrainā ražots ostas padziļināšanas zemes-
sūcējs, kas ļaus nodrošināt nepieciešamo akvato-
rija dziļumu par samērīgām izmaksām. Pateicoties 
infrastruktūras attīstībai, mazo laivu skaits ostā ir 
palielinājies vairākkārt – pagājušajā gadā praktiski 
visas pieejamās piestātņu vietas bija rezervētas jau 
maijā. Arī viesjahtu skaits 2014. gadā ir bijis rekord-
liels – 289 jahtas no 15 valstīm.

Šāgada sākumā nodots ekspluatācijā laivu būves 
un servisa parka pirmais angārs – iespējams, mo-
dernākais Latvijā. Tas Pāvilostas ostā dod iespēju 
siltumā un komfortā veikt laivu remontu un apkopi 
visu cauru gadu. Iegādāta mūsdienīga tehnika, kas 
ļauj pārvietot pa sauszemi jebkuru zvejas laivu, mo-
torjahtu vai buru jahtu līdz 20 tonnu smagumam un 
15 metru garumam. Brīvdabas glabāšanas laukumā 
šobrīd ir vieta aptuveni 20–30 laivām. Projekta rea-
lizētājs ir SIA “BoatPark Pāvilosta”, kuras īpašnieki ir 
latviešu uzņēmēji – burātāji un Pāvilostas cienītāji; 
projekts realizēts ar LAD līdzfinansējumu.

Bez akvatorija padziļināšanas darbiem ostas šāgada 
prioritātes ir krasta nostiprinājumi un mazo laivu 
slips līcītī pretī muzeja ēkai viesjahtu piestātnes pa-
plašināšanai un kuģošanas drošības nodrošināša-
nai, krasta nostiprinājumi un celtnis laivu apkopes, 
servisa un ziemas glabāšanas zonā, peldošā pie-
stātne mazajām laivām posmā no zvejas piestātnes 
līdz TIC, papildu drošības sistēmu ieviešana ostā, 
navigācijas iekārtu modernizācija, piesārņojuma 
kontroles aprīkojuma modernizācija, jahtu notek-
ūdeņu utilizācijas sistēma u.c. Joprojām darba kār-
tībā ir pasažieru prāmja līnija uz Gotlandi. Šāgada 
sākumā Pāvilostas osta ir kvalificējusies kā projekta 
partneris divos INTERREG projektos.

http://www.pavilostaport.lv


Liepāja uzņemta Stinšu ordenī

3. februārī Liepājā viesojās Palangas pašvaldības 
delegācija mēra Šarūna Vaitkus vadībā, lai uzņem-
tu Liepāju Stinšu ordenī. Tāpat tikšanās laikā tika 
parakstīta vienošanās par abu pilsētu ciešāku sa-
darbību.

Tikšanās laikā pie Tirdzniecības kanāla Palangas de-
legācija par ieguldījumu Stinšu svētku un makšķe-
rēšanas popularizēšanā Stinšu ordenī uzņēma Lie-
pājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku un priekš-
sēdētāja vietnieku Juriju Hadaroviču.

Pēc svinīgās uzņemšanas Stinšu ordenī jūras vald-
nieks Neptūns abu pilsētu mērus aicināja no jahtas 
“4 vēji” makšķerēt stintes. Pēc tam abu pašvaldību 
pārstāvji devās uz Liepājas muzeju, lai parakstītu 
vienošanos par padziļinātu abu pilsētu sadarbību, 
kas būs papildinājums pie esošā nodomu protokola 
starp abām pilsētām.

Stinšu ordenis dibināts 2012. gada 1. februārī. Tā 
dalībnieki ir ap 50 bruņinieku, kuri snieguši savu 
ieguldījumu “Stinšu dienu” gatavošanā un organi-
zēšanā un makšķerēšanas popularizēšanā.

14. februārī Liepājā notika pirmās stinšu makšķe-
rēšanas sacensības un pasākums ģimenēm “Stinšu 
svētki Liepājā”. Šajā dienā ikviens liepājnieks un 

pilsētas viesis varēja baudīt dažādas jūras veltes, 
piedalīties konkursos un jautrās aktivitātēs, kā arī 
klausīties koncertu grupas “Stendera ielas zēni” 
un dziedātāja Toma Bokuma pavadībā. Īpaši šim 
notikumam par godu pie bijušā veikala “Māja” te-
ritorijas tika ierīkota liela un apsildāma telts, kurā 
dažādus zivju ēdienus piedāvāja viesnīcas “Euro-
pa City Amrita” šefpavārs Rolands Lukjanovs. Lai 
ēdienu dažādība spētu iepriecināt ikvienu pasāku-
ma apmeklētāju, šefpavārs bija sagatavojis speciā-
lu ēdienkarti. Šajā teritorijā bija iespēja arī slidot 
mākslīgā ledus slidotavā, tika nodrošināta slidu 
noma. Kā īpašs pārsteigums uz Liepāju no Ogres at-
brauca suņi, kas vizināja pasākuma dalībniekus ka-
manās. Paralēli aktīvajiem pasākumiem ģimenēm 
un bērniem norisinājās pirmās stinšu makšķerēša-
nas sacensības.

Izstādē “Ražots Liepājā” piedalīsies vairāk 
nekā 190 uzņēmēju

Noslēgusies pieteikšanās izstādei “Ražots Liepājā”, 
kurā dalību pieteikuši 192 Liepājas un tuvāko nova-
du uzņēmēji. Izstāde “Ražots Liepājā” notiks 6. un 
7. martā Liepājas Olimpiskajā centrā. Ieeja izstādē 
būs bez maksas.

“Šogad  vērojama  īpaši  liela  uzņēmēju  atsaucība, 
piesakot  savu dalību  izstādei  “Ražots  Liepājā”.  Iz-
stāde  norisināsies  jau  trešo  reizi,  un  redzams,  ka 
uzņēmēju  atsaucība  arvien  pieaug.  Šogad  savu 
dalību  pieteikuši  124  ražotāji  un  68  pakalpojumu 
sniedzēji,” izstādi “Ražots Liepājā” aicina apmeklēt 
Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs 
Ansiņš.

Ņemot vērā iepriekšējo izstāžu dalībnieku pozitī-
vās atsauksmes un ierosinājumus, arī šogad izstā-

des laikā uzņēmējiem un citiem interesentiem tiks 
organizēti semināri un paneļdiskusijas par biznesa 
stratēģijas veidošanu, mazo uzņēmumu mārketin-
gu, komunikācijas prasmēm, uzņēmēju pieredzi 
darbinieku atlasē u.c. Tāpat izstādes pirmajā dienā 
savās zināšanās un pieredzē individuālās sarunās 
dalīsies deviņi mentori, pie kuriem, iepriekš piesa-
koties, varēs saņemt konsultācijas par pārdošanu, 



radošo domāšanu biznesā, finanšu plānošanu un 
piesaisti, mārketingu, dizainu u.c.

Otrajā dienā, 7. martā, tiks organizēts seminārs 
uzņēmējiem “BOSI – uzņēmēja gēns”, kā arī saru-
nu cikls “Enerģijas diena Liepājā”, kurā runās par 
to, kā samazināt izmaksas par apkuri un karsto 
ūdeni, elektroenerģijas patēriņa samazināšanas 
iespējām, videi draudzīgu transportu u.c. Tāpat 

sestdien paralēli izstādei īpaši tiks padomāts par 
bērniem, aicinot uz LOC Tango zāli piedalīties līdz 
šim nebijušās radošajās aktivitātēs, kas saistītas 
ar mūziku, mākslu un dažādām radošajām darb-
nīcām.

Aktuālākai informācijai sekojiet līdzi izstādes mā-
jaslapā www.razotsliepaja.lv un pašvaldības mājas-
lapā www.liepaja.lv!

Rundāles novada dome īstenos 
starptautisku projektu par iedzīvotāju 
iesaistīšanos

Šogad jūnijā Rundāles novadā tiks īstenots starp-
tautisks projekts, kurā līdz ar Rundāles novada 
pašvaldību iesaistīsies Pakrojas pašvaldība no Lie-
tuvas, Halingas pašvaldība no Igaunijas un Udžates-
Trevano pašvaldība no Itālijas. Projekts “Iesaisties 
un iegūsti” (“Involving=Gaining”) tiks īstenots Eiro-
pas Savienības programmā “Eiropa Pilsoņiem”, un 
tā mērķis ir attīstīt iedzīvotāju izpratni par iesaistī-
šanos lēmumu pieņemšanā, veicinot aktīvu pilso-
nisko līdzdalību vietējā, reģionālajā un nacionālajā 
mērogā, kā arī ES līmeņa demokrātijas norisēs.

Kopumā projekts iesaistīs ap 140 tiešo dalībnieku – 
sadraudzības pašvaldību pārstāvjus, amatierkolek-
tīvu dalībniekus un iedzīvotājus. Projekta rezultā-
tus Rundāles novada svētkos varēs novērtēt ikviens 
svētku apmeklētājs.

Projektā paredzēta diskusija, kur iesaistīto partner-
pašvaldību pārstāvji iepazīstinās ar pozitīvās prak-
ses piemēriem, īpašu uzmanību pievēršot iedzīvo-
tāju līdzdarbībai dažādās sabiedriskajās aktivitātēs 
un lēmumu pieņemšanā, salīdzinot ES valstu piere-
dzi un izaicinājumus. Lai rosinātu diskusijas par kul-
tūras un valodas daudzveidību kā vienu no ES iden-
titātes stūrakmeņiem, tiks organizēts nacionālās 
kultūras vakars “Atšķirības vieno”. Radošajā darbnī-
cā “Atklāj nacionalitātes saknes!” partnerpašvaldī-
bu tautas deju kolektīvi radīs kopīgu priekšnesumu 
Rundāles novada svētkiem.

Tiks atklāta arī virtuālā fotoizstāde “Iesaisties”, ku-
ras veidošanā varēs piedalīties ikviens interesents, 
iesūtot savu foto, kas demonstrē aktīvu līdzdalību 
un iesaistīšanos dažādos sabiedriskajos procesos. 
Virtuālā fotoizstāde tiks publicēta projekta noslē-
gumā sociālajās vietnēs draugiem.lv un facebook.
com, kā arī projekta partnerpašvaldību interneta 
vietnēs.

Madonieši aicina uz Skandināvijas kausu 
distanču slēpošanā un lielo karnevālu 
Gaiziņā

20. un 21. februārī Smeceres sila sporta un atpūtas 
bāzē notiks 3. Skandināvijas kausa distanču slēpo-
šanā posms, kas ir lielākās un prestižākās šāda vei-
da sacensības Latvijā. Tās pulcēs labākos distanču 
slēpotājus no Skandināvijas un Baltijas valstīm.

Savukārt lielais Gaiziņa karnevāls šogad gaidāms 
14. martā, un pasākumi notiks visā Gaiziņkalna 
teritorijā. Atpūtas bāzē “Gaiziņš” norisināsies ik-
gadējās netradicionālo braucamo sacensības. Arī 
motorizēto agregātu entuziastiem būs ko redzēt 
un darīt. Kvadraciklu sacensības būs īpašs izaicinā-
jums, jo gandrīz pusotra kilometra garā trase izvei-
dota speciāli šim pasākumam un ir ļoti kalnaina un 
sarežģīta.

http://www.razotsliepaja.lv
http://www.liepaja.lv
http://www.draugiem.lv


Preiļu novadā būs vairāk publisko 
interneta piekļuves punktu
Novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūra aizvadītā gada novembrī noslēdza vienošanos 
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 
“Publisko interneta pieejas punktu attīstība Prei-
ļu novadā” realizāciju. Iedzīvotājiem tiks radītas 
iespējas piekļuvei publiskās pārvaldes, novada un 
komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem 
pakalpojumiem un informācijai. Katrā novada te-
ritoriālajā vienībā tiks izveidots jauns publiskais 
interneta pieejas punkts ar bezvadu interneta pie-
ejas zonu gan telpās, gan ārpus tām, kā arī pieeja-
mām daudzfunkcionālām ierīcēm, kas nodrošinās 
informācijas izdrukas, skanēšanas un kopēšanas 
iespējas. Jauni publiskā interneta pieejas punkti 

tiks uzstādīti Aizkalnes Tautas nama ēkā, Pelēču 
pamatskolā un Saunas pagasta pārvaldē. Preiļu pa-
gastā pie Sociālā dienesta Krīzes centra tiks ierīko-
ta bezvadu interneta pieejas zona, tāpat arī Preiļu 
pilsētā paredzēti jauni publiskā interneta pieejas 
punkti Preiļu novada Kultūras namā, Preiļu novada 
Uzņēmējdarbības centrā un pilsētas centrā Tirgus 
laukumā 1. Četri domes darbinieki tika apmācīti 
iepirkties Elektronisko iepirkumu sistēmā, kurā šo-
brīd tiek veikti iepirkumi tīkla ievilkšanai un dator-
tehnikai.

Projekta kopējā summa veido 33 362,35 eiro, ERAF 
finansējums ir 85% no projekta kopējās summas, 
valsts finansējums – 3%, un pašvaldības līdzfinan-
sējums – 12%. Plānotie darbi ir jāpaveic līdz šāgada 
maijam.

Aglonas novadā darbojas slēpošanas un 
nūjošanas trase

Aglonas novads lepojas ar distanču slēpošanas tra-
dīcijām, jo te ir labvēlīgs reljefs un klimats slēpoša-
nas attīstībai.

Latvijas‒Lietuvas‒Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2007‒2013 projektā “Veselīga dzī-
vesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas piero-
bežas reģionos”/ “Move for Life” Aglonas novada 
Sporta centrs papildinājis materiāli tehnisko bāzi, 

iegādājoties sniega motociklu “Polaris” ar trašu vei-
došanas aprīkojumu, slēpju komplektus, nūjošanas 
nūjas un slēpju sagatavošanas aprīkojumu. Aglonas 
sporta centra apmeklētāji slēpošanas aprīkojumu 
var saņemt bez maksas.

Aglonieši jau iepazinuši Aglonas slēpošanas un nūjo-
šanas trasi pusotra kilometra garumā gar Cirīša ezera 
krastu, blakus estrādei un peldētavai. Trases konfigu-
rācija ar pacēlumiem un nobraucieniem ir izmantoja-
ma gan slēpotājiem, gan nūjotājiem. Distanču slēpo-
šanai pie Aglonas vidusskolas ierīkota atsevišķa trase.

Dagdas vidusskolā uzstādīts elektroniskais 
rezultātu tablo

Pagājušā gada beigās tika izsludināts iepirkums, 
kura rezultātā iegādāts un Dagdas vidusskolas 
sporta zālē uzstādīts elektroniskais rezultātu tablo. 
Uz tablo displeja tiek atspoguļots spēles laiks, pār-
traukuma atpakaļskaitīšanas taimeris, spēles rezul-
tāts, perioda numurs, uzvarētie seti un komandu 
piezīmes.

Sporta skolas direktore Vija Nipere uzsver, ka tas ir 
liels ieguldījums visa novada sporta dzīvē: “Pirm-
kārt,  tas  ir  liels  ieguvums  Dagdas  vidusskolai,  jo 
šajā sporta zālē notiek gan Dagdas novada skolē-
nu sporta spēles, gan pieaugušo sporta pasākumi, 
gan Sporta skolas sacensības. Otrkārt,  izmantojot 
mūsdienīgākus līdzekļus sporta aktivitātēs, skolēni 
nopietnāk uztvers sporta pasākumus.”

Elektroniskais rezultātu tablo maksāja 2262,70 eiro, 
un to piegādāja un uzstādīja SIA “Sporta halle”.



Daugavpilieši aicina gatavot dāvanu savai 
pilsētai visiem kopā

2015. gadā Daugavpilij aprit 740 gadu. Svētku kul-
minācija būs jūnija sākumā, kad pilsētnieki un viesi 
tiks aicināti uz Daugavpils dzimšanas dienas svinī-
bām.

Daugavpils pilsētas dome aicina pilsētniekus būt 
atvērtiem un aktīviem, nākt ar savām idejām un 
darbiem un pasniegt savai pilsētai jubilejā dāvanu – 
740 labos darbus. Piedalīties var izglītības iestādes, 
darba kolektīvi, biedrības un katrs pilsētnieks in-
dividuāli. Labie darbi nozīmē kādu sev un pilsētai 

nozīmīgu veikumu – 
iestādītu koku birzi, 
uzbūvētu skaistu 
ēku, palīdzību kā-
dam līdzcilvēkam, 
teritorijas sakopša-
nu, jaunas produkci-
jas ražošanas uzsākšanu vai dziesmas sacerēšanu... 
Kāda būs šī dāvana dzimtajai pilsētai – tas atkarīgs 
tikai no pašiem!

Savas idejas un paveiktais jāsūta uz elektronisko 
adresi: labiedarbi@daugavpils.lv. Visi dalībnieki sa-
ņems pilsētas jubilejas Piemiņas zīmi.

Daugavpilī noslēgts līgums starp “Saules 
skolu” un Marka Rotko mākslas centru

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules 
skola” iecerējusi dizaina izglītības attīstībai veidot 
daudzpusīgu sadarbību ar Latgales reģiona mākslas 
skolām, augstskolām, mākslas centriem un māk-
slinieku sabiedriskajām organizācijām. Pateicoties 
“Saules skolas” iniciatīvai, noslēgts sadarbības lī-
gums ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru.

Līdz šim “Saules skola” sadarbojās ar Rotko centru 
kā izstāžu un ekspozīciju skatītāji un piedaloties 
dažādās centra aktivitātēs. Šogad skolas Apģērbu 
dizaina programmas audzēkņi piedalījās Aleksand-
ra Vasiljeva izstādes praktiskajā iekārtošanā, par 
ko saņēma cildinošas atsauksmes no pasaulslave-
nā kolekcionāra. Līdz ar to gan “Saules skolai”, gan 
Marka Rotko mākslas centram likās likumsakarīgi 
šo sadarbību turpināt jaunā kvalitātē un noslēgt 
sadarbības līgumu.

Izveidots diskusiju forums Alūksnes 
novada uzņēmējiem

Lai veicinātu novada uzņēmēju komunikāciju ar paš-
valdību, kā arī uzņēmēju savstarpējo saziņu, kopš 
1. februāra Alūksnes novada pašvaldība piedāvā jau-
nu iespēju – interneta forumu, kurā novada uzņēmēji 
var gan veidot savstarpējas diskusijas un pieredzes 
apmaiņu, gan arī sazināties ar pašvaldību, uzdodot 
jautājumus un rakstot ierosinājumus un atsauksmes.

Foruma vietni izveidojusi Alūksnes novada paš-
valdības Informāciju tehnoloģiju nodaļa. Saite uz 
forumu atrodama pašvaldības mājaslapas www.
aluksne.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība”. Forums ir 
slēgta vide, ko var lietot reģistrētie lietotāji. Lai pie-
teiktos dalībai tajā, uzņēmējiem jāaizpilda reģistrā-
cijas forma. Lai novērstu iespēju forumā reģistrēt 
neesošu komersantu, foruma administrators pār-
baudīs iesniegtos uzņēmuma reģistrācijas datus un 
tikai pēc tam piešķirs pieeju.

Alūksnē uzsākta Tempļakalna gājēju tilta 
būvniecība

SIA “Tilts” uzsākusi Tempļakalna ielas gājēju tilta 

izbūvi Alūksnē. Gājēju tilts savienos Alūksnes ezera 
lielāko salu, Pilssalu, ar Kapsētas pussalu, atvieg-
lojot gājēju pārvietošanos no pilsētas uz Miera ie-
las dzīvojamo māju rajonu un Alūksnes Lielajiem 

mailto:labiedarbi@daugavpils.lv
http://www.aluksne.lv
http://www.aluksne.lv


kapiem un arī kļūstot par nozīmīgu jauna tūrisma 
maršruta sastāvdaļu.

“Visus būvdarbus īstenosim no augšas, neiejauco-
ties ūdenī. Tiltu būvēsim ar speciāli izgatavotu uzbī-
dīšanas konstrukciju, kas pati sevi vilks pāri ezeram 
un  dzīs  pāļus,  no  tās  montēsim  rīģeļus  balstiem, 
kā arī ar tās palīdzību uz ezera tiks piegādāts katrs 

nākamais  laidums. Otrā  krastā  šo  konstrukciju  ar 
celtni  noņemsim  un  aizvedīsim  prom,” stāsta SIA 
“Tilts” pārstāvis Kirils Loškarjovs.

Izmantojot līdzīgu konstrukciju uzbīdīšanas teh-
noloģiju, pērn ekspluatācijā nodots pār Mūsu bū-
vētais tilts Bauskā, tā izmantota arī Dienvidu tilta 
Slāvu pārvada būvniecībā.

Šogad Valkā atklās vērienīgu laikmetīgās 
mākslas izstādi

No 1. maija līdz 30. septembrim Valkas pilsētas kul-
tūras nama izstāžu zālēs norisināsies Starptautiskā 
mākslas un kultūras biennāle “Dzīve”, kurā atklās 
arī apjomīgu laikmetīgās mākslas izstādi “Es zinu 
jūs, pusvientulīgie garā”.

Izstāžu kompozīcija būs veidota kā pētījums, kuru 
pamattēma – aktualizēt Raiņa un Aspazijas biogrā-
fijas metus, viņu personības un ieguldījumu kultū-
rā, būvējot vai nojaucot robežas starp izdomāju-
miem un īstenību.

Šajā projektā piedalīsies mākslinieki no Igaunijas, 
Lietuvas, Francijas, Krievijas, Ungārijas un Latvijas, 
kuri izstādes pētījumu tēmas atklās ar gleznu, gra-
fiku, porcelāna darbu, tērpu ekspozīciju un instalā-
ciju palīdzību.

“Izstādes pamats ir mākslas darbi, kuri ekspozīcijā 

mijiedarbosies 
ar Raiņa dzīves 
laikā  nepubli-
cētajiem dzejo-
ļiem,” izstādes 
konceptu atklāj 
tās kurators 
Aivars Ikšelis.

Izstādē īpaša 
vieta būs atvē-
lēta Aspazijas 
dzīves gāju-
mam. “Domā-
ju,  ka  Aspazija 
mūsu  sabiedrī-
bā nav  līdz šim 
brīdim novērtēta. 20. un 30. gados Aspazija zināmā 
mērā savas ekstravagances un feministisko uzskatu 
dēļ bija no sabiedrības izstumta,” uzskata izstādes 
kurators.

Meklē dalībniekus vakara vadītāju festivālam

Sākusies pieteikšanās Vislatvijas vakara vadītāju fes-
tivālam “Caur smiekliem pilnīgi nopietni”, kas notiks 
6. martā Valmieras pagasta kultūras namā. Vakara va-
dītāji aicināti pieteikties līdz 2. martam pie festivāla 
organizatores Līgas Steberes pa tālruni 29489543.

Vakara vadītāju uzdevums ir sagatavot 15 minūšu 
programmu, apspēlējot tēmu “100 dienas Saeimā”. 
Priekšroka īsām un spilgtām programmām. Svarīgi 

parādīt radošu ieceri, tēmas aktualitāti un izpildīju-
ma meistarību. Labāko vakara programmu noteiks 
skatītāju balsojums!

Vislatvijas vakara vadītāju festivāls “Caur smiekliem 
pilnīgi nopietni” notiks 14. reizi, un tā mērķis ir po-
pularizēt vakara vadītāja prestižu, palīdzēt iegūt 
jaunas darba iespējas, dot iespēju pieredzes ap-
maiņai, kā arī celt profesionālo izpildījuma līmeni. 
Valmieras pagasta kultūras nams nodrošinās ne-
pieciešamo aparatūru un skaņu operatoru.



Siguldā izdots unikāls novadpētniecības 
materiāls par vēsturiskajiem uzrakstiem 
uz Gūtmaņalas sienām

2. februārī tika atklāts unikāls novadpētniecības 
materiāls – Edgara Arāja grāmata “Ko vēsta uz-
raksti Gūtmaņalā”, kas izdota, pateicoties Siguldas 
novada pašvaldības atbalstam. Grāmatas autors 
vēstures liecības, kas atstātas uz Baltijā lielākās 
alas – Gūtmaņalas – sienām, izzinājis 20 gadu lai-
kā. Gūtmaņalas apmeklētāji, iespējams, tikušies ar 
grāmatas autoru Edgaru Arāju, kurš daudzus gadus 
priecē alas apmeklētājus ar savu blokflautas spēli.

Tradicionālās kultūras un klinšu rakstu pētnieks 
Sandis Laime no Latviešu folkloras krātuves novēr-
tē jauno Edgara Arāja grāmatu: “Uzraksti uz smilš
akmens  atsegumiem  un  alu  sienām  ir  savdabīga 
Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas nav 
vērtējama  gluži  viennozīmīgi.  No  vienas  puses, 
skrāpējumi alās ir postoši un mūsdienās tiek ar li-
kumu sodīti, no otras puses, uzraksti smilšakmens 

iežos ir sava laika liecības – par dzīvi, sadzīvi, vēs-
turisko  situāciju,  tūrisma  tendencēm un daudz ko 
citu. Turklāt gadu gaitā iegravējumi iegūst aizvien 
lielāku vēsturisko nozīmi un to izzināšana atklāj ne 
mazums  interesantu  pagātnes  vēstījumu.  Edgara 
Arāja grāmata to spilgti apliecina.”

Edgara Arāja 72 lappušu biezo grāmatu ar 12 Gūt-
maņalas vēstījumiem var iegādāties Siguldas nova-
da Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6. Tās 
cena ir 3,50 eiro.

fotokonkurss “Mans putns 2015”
Latvijas Dabas muzejs aicina piedalīties tradicionā-
lajā fotokonkursā “Mans putns 2015”, iesūtot fo-
togrāfijas, kurās attēloti gan Latvijas, gan svešzem-
ju putni savvaļā un nebrīvē.

Fotokonkursa mērķis ir vairot izpratni par putnu 
daudzveidību, aktualizēt to aizsardzības jautājumus 
un vērst sabiedrības uzmanību uz dažādo sugu uni-
kālo skaistumu. Fotogrāfijas tiks apkopotas izstādē, 

kas Dabas muzeja apmeklētājus priecēs 2. stāva 
izstāžu zālē no 15. aprīļa līdz 9. maijam. Konkursa 
organizētājiem šogad ir īpašs prieks par veiksmī-
go sadarbību ar atbalstītājiem – balvas solās būt 
daudzveidīgas un vērtīgas.

Fotogrāfijas konkursam jāiesniedz Dabas muze-
jā līdz 23. martam vai jānosūta uz Latvijas Dabas 
muzeju K. Barona 4 Rīgā, LV-1050. Ar fotokonkursa 
nolikumu var iepazīties muzeja mājaslapā.

MINISTRIJu ZIņAS

2015. gada valsts atbalsts meža nozares 
attīstībai

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi noteiku-
mu projektu, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un 
tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai 
veicinātu ilgstošu nozares attīstību un konkurēt-
spēju, 2015. gadā kopējais atbalsta apmērs meža 
nozares attīstībai būs 237 927 eiro.

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai paredz sa-
biedrības informēšanas un izglītošanas program-
mu un projektu īstenošanu, tostarp izglītojošu kon-
kursu skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens” un 
“Meža dienas 2015”. Plānots arī turpmāk nodroši-
nāt izstādi “Iepazīsties – koks!”, kuras mērķis ir pār-
skatāmi attēlot Latvijas meža nozari, izceļot katra 
posma – meža audzēšanas, aizsardzības, izstrā-
des, koksnes pārstrādes – sasniegumus. Atbalsts 



paredzēts arī meža nozares gada balvas “Zelta čie-
kurs” balvu izgatavošanai un citiem meža nozares 
attīstības projektiem.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
nosaka-2015-gada-valsts-atbalstu-meza-nozares-
attistibai?id=4265/.

347 135 eiro kompensācijām par āCM dēļ 
izkautajām mājas cūkām
10. februārī valdība atbalstīja ZM sagatavotās iz-
maiņas rīkojumā par pasākumiem Āfrikas cūku 
mēra (ĀCM) izplatīšanās ierobežošanai. Izmaiņas 
rīkojumā paredz papildus piešķirt 347 135 eiro no 
valsts budžeta kompensāciju izmaksām par nokau-

tajiem dzīvniekiem, kas izkauti biodrošības prasību 
neīstenošanas dēļ vai ĀCM uzliesmojumu apkaro-
šanai un izplatības ierobežošanai uzlikto ierobežo-
jumu radīto tirdzniecības traucējumu dēļ.

Plašāk: http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-347-
135-eiro-kompensacijam-par-acm-del-izkautajam-
majas-cukam?id=4214/.

Vienkāršāka projektu pārbaužu kārtība 
eS fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā

Ministru kabineta (MK) sēdē tika pieņemti MK notei-
kumi par kārtību, kādā ES fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā nodrošina projektu iepirkuma 
dokumentācijas un norises pirmspārbaudes, kā arī 
kārtību, kā veic pārbaudes projekta īstenošanas 
vietā un pārbauda maksājuma pieprasījumus. Tā-
pat noteikta kārtība, kādā iesniedzama informācija 
par paredzamā pievienotās vērtības nodokļa ie-

kļaušanu projekta attiecināmajās izmaksās un vei-
cama iesniegtās informācijas pārbaude.

Atšķirībā no ES fondu 2007.–2013. gada plānoša-
nas perioda šie noteikumi paredz, ka visas projekta 
pārbaudes ir apvienotas vienā normatīvajā aktā. 
Līdz ar to ES fondu finansējuma saņēmējam un ES 
fondu vadībā iesaistītajām iestādēm būs ērtāk ap-
zināt visu pārbaužu spektru.

Pilnu ziņu skatīt Finanšu ministrijas ES fondu mā-
jaslapā: http://www.esfondi.lv/events.php?&actio
n=event&category=45&eid=1863/.

Pilnveidojumi bezdarbnieka pabalsta 
piešķiršanas un izmaksas nosacījumos

Labklājības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā 
“Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, tādējādi 
pilnveidojot bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, ap-
rēķināšanas un izmaksu tiesisko regulējumu.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbnie-
kam, kuram apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 
vienu gadu, ja par viņu iemaksas bezdarba gadī-

jumam veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā deviņus 
mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā pirms bezdarb-
nieka statusa iegūšanas dienas.

Likumā veiktās izmaiņas pēc būtības nemaina bez-
darbnieka pabalsta aprēķināšanu, bet vienkāršo 
pabalsta apmēra noteikšanu, atsakoties no perso-
nas statusa (ir vai nav darba ņēmējs) pārbaudes uz 
bezdarbnieka statusa iegūšanas dienu.

Plašāk: http://www.lm.gov.lv/news/id/6320/.

http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-2015-gada-valsts-atbalstu-meza-nozares-attistibai?id=4265/
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-2015-gada-valsts-atbalstu-meza-nozares-attistibai?id=4265/
http://www.zm.gov.lv/presei/nosaka-2015-gada-valsts-atbalstu-meza-nozares-attistibai?id=4265/
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-347-135-eiro-kompensacijam-par-acm-del-izkautajam-majas-cukam?id=4214/
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-347-135-eiro-kompensacijam-par-acm-del-izkautajam-majas-cukam?id=4214/
http://www.zm.gov.lv/presei/pieskir-347-135-eiro-kompensacijam-par-acm-del-izkautajam-majas-cukam?id=4214/
http://www.esfondi.lv/events.php?&action=event&category=45&eid=1863/
http://www.esfondi.lv/events.php?&action=event&category=45&eid=1863/
http://www.lm.gov.lv/news/id/6320/


Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

LPS NeSASKAņO

LPS SASKAņOŠANAI PIePRASīTIe DOKuMeNTu PROJeKTI

VSS-98 – Par informatīvo ziņojumu “Informatīvais 
ziņojums par plānošanas reģionu darbības pilnvei-
došanu”, 2. pielikums.

 

VSS-105 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. ok-
tobra noteikumos nr. 899 “Ambulatorajai ārstēša-
nai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes 
izdevumu kompensācijas kārtība””, 3. pielikums.

VSS-131 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos 
Nr.1106 “Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma no-
slēgšanas kārtība””

VSS-126 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Aizputes ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 
nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-132 – Noteikumu projekts “Slīteres nacionālā 
parka konsultatīvās padomes nolikums”

VSS-133 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos 
Nr.703 “Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un 
anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, 
pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī 
par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību””

VSS-134 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos 
Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritu-
mu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēg-
šanas un rekultivācijas noteikumi””

VSS-140 – Noteikumu projekts “Valsts atbalsta 
piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.
gadā”

VSS-142 – Rīkojuma projekts “Grozījums Akvakul-
tūras daudzgadu stratēģiskajās pamatnostādnēs 
2014.–2020.gadam”

VSS-143 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 
“Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos 
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””
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